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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 maart 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via L. Aerts: volgende vraag van burger:  
In het begin van onze straat Damhof is er een strook die tot de gemeente behoort en tot op heden niet 
onderhouden wordt door de gemeente. Het domein en de straat is afgescheiden door een draad. Het stuk op 
ons domein is aangelegd door een tuinman, het stuk langs de straatkant ligt er onverzorgd bij.Vandaag zijn 
enkele bewoners aan de slag gegaan om het stuk dat tot de gemeente behoort helemaal proper te maken 
en om te spitten. We zouden het fijn vinden als de gemeente voor aanplanting zou kunnen zorgen op dit stuk 
en dit alsook zouden kunnen onderhouden. 
Kan er nagekeken worden of dit inderdaad tot het openbaar domein behoort en daarna het nodige doen voor 
aanplant en onderhoud? - Groendienst plant gras/ grondbedekkers en onderhoudt dit ook.  
- Via L. Aerts: Ter hoogte van de Vaartstraat 151 werden we opnieuw geconfronteerd met een voertuig dat 
aan vrij hoge snelheid een woning binnenreed... Historiek: bij de vorige bewoonster werd er driemaal 
binnengereden, waarna AWV een vangrail plaatste; bij de heraanleg van de Vaartstraat verdween deze, wat 
tot gevolg heeft dat er bij de huidige bewoners nu reeds voor de 2de maal een voertuig in de living 
binnenreed. Deze mensen durven hun living niet te gebruiken... Kan er bij AWV op aan gedrongen worden 
dat er zo spoedig mogelijk opnieuw een vangrail geplaatst wordt (of een aantal paaltjes, die een voertuig 
kunnen "opvangen")? - Vraag aan consulent mobiliteit en integrale veiligheidom een voorstel te formuleren. 
Is een vangrail met reflectoren een optie? Moet het stopbord (dat er nu is) verplaatst worden? Kan vangrail 
geplaatst worden (einde Molenheiken, aan rechterkant, op verhoogd klinkerplateau?) 
- Schippersdreef - rechterkant - eerste bos -dode bomen? Graag nakijken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering 13 maart 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 13 
maart 2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

groendienst 

4. Kapvergunning oud kerkhof Sint-Lenaarts Kerkstraat 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 acacia's zonder heraanplant.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 31 maart 2020 
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5. Kapvergunning H. Consciencelaan 11 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 spar zonder heraanplant. 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Teruggave waarborg groenscherm Ondernemerslaan 9 (SV2017-21) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot het hogervermeld groenscherm. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

7. Teruggave waarborg kapvergunning Rommersheide H 2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 900) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

8. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Tilburgbaan 133 (SV2016-225) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot de hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

9. Aanpassingswerken omgeving Rommersheide - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nodige aanpassings- en herstellingswerken 
(omgeving Rommersheide) goed. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

10. Beslissing Vlaamse Regering - Inwerkingtreding noodbesluit omgevingsvergunning - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de het besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voorliggend besluit uit te voeren voor wat de 
verplichte opschortingen betreft en de nodige communicatie hiervoor te voorzien naar de aanvragers en naar 
het publiek.  Het college hanteert als uitgangspunt om vergunningen nog steeds zoveel als mogelijk binnen 
de oorspronkelijke termijnen af te leveren, tenzij dit niet mogelijk is omwille van de termijnen van het 
openbaar onderzoek of omwille van personeelsbestaffing. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 
maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe 
projecten, plan- milieueffectenrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. 

11. Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Kennisgevingsnota planMER - Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de terinzagelegging en de opgemaakte 
kennisgevingsnota. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen kan principieel akkoord gaan met de kennisgevingsnota maar 
vraagt rekening te houden met bovenstaande opmerkingen. 

algemeen - milieu 

12. Kapmachtiging - Elzenkouter ZN - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos voor het uitvoeren van een zoomsgewijze eindkap van 10 meter langs de snelweg op 
een perceel te Brecht, gelegen Elzenkouter zn, perceel afdeling 1, sectie M, kadasternummers 14N3. 

vergunningsregister 

13. GC2016/76 - Vergunningenregister - Brasschaatbaan 28 - Aktename besluit Raad voor 
Vergunningenbetwistingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
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14. GC2020/1 - Vergunningenregister - Duivelstraatje 7 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume van de woning met de nok evenwijdig aan de wegas, het gelijkvloerse deel van de 
aanbouw tot een bouwdiepte van 19,80m en de tuinberging met afmetingen 8mx8,15m gelegen te 
Duivelstraatje 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 664 S2) worden in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. De uitbouwen aan de aanbouw (erker links en veranda/overdekt terras 
rechts) en 4 vrijstaande bijgebouwen worden niet opgenomen in het vergunningenregister, gezien hiervan 
niet is aangetoond dat ze aanwezig waren voor de inwerkingtreding van het gewestplan. 

omgevingsvergunningen 

15. OMV2020/30 - Omgevingsvergunning - Henxbroek zn - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt opgestart na de einddatum voorzien in het besluit tot uitvoering 
van het nooddecreet. 

16. OMV2020/54 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 15 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt opgestart na de einddatum voorzien in het besluit tot uitvoering 
van het nooddecreet. 

17. OMV2019/297 - Omgevingsvergunning - Dwarsdreef zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Dwarsdreef zn te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 23 C10, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
-De niet strikt noodzakelijke verharding dient beperkt te worden tot maixmaal 5% van de 
perceelsoppervlakte. Voor dit perceel betreft dit 73,85m². 
-Er dient een heraanplant te gebeuren van 29 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om 
het groene karakter van de omgeving te garanderen. 
-De bomen mogen niet gerooid worden tijdens het broedseizoen. (1 maart tot 1 juli)  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
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aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,84 m2 en inhoud van 1150 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. Geen grondophoging of grondaanvoer 
toegestaan in project volledig gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
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door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

18. OMV2019/364 - Omgevingsvergunning - Zoegweg 20 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor functiewijziging van een bestaande 
constructie, de regularisatie van een berging, luifel en inplanting van de bestaande bebouwing en het 
bouwen van een bedrijfswoning in Zoegweg 20 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 218 E en (afd. 
3) sectie N 218 D aan Den Akker Comm.V gevestigd te Den Eenen Boomstraat 22 te 2960 Brecht mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- eenmaal dat de bedrijfswoning is opgericht, moet de inpandige woning omgevormd worden naar 
bedrijfsruimte. De bedrijfswoning moet bewoond worden door de bedrijfsleider van het landbouwbedrijf. 
Indien de gepensioneerde vader toch op het bedrijfssite wil blijven wonen, dan dient er een aanvraag voor 
zorgwonen ingediend te worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
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-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
 Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij : 
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te , alle afvalwater (zowel zwart als 
grijs) moet hierop aangesloten worden.  
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput bij de woning van min. 5.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) én bij de bedrijfsgebouwen 
20.000 l (put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, beregening, onderhoud wagenpark, 
dienstkraan voor kuiswater, etc) met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt 
het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone met een minimale 
wandoppervlakte en inhoud van resp. 4,17 m2 en 2.607,75 l voor de woning én 22,56 m2 en 14.100,25 l 
voor de bedrijfsgebouwen. Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond 
mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water - zoals deze - primeert een infiltratiezone door middel van wadi, 
gracht, greppel, vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of 
krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Waterlopen: De erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden (wetgeving 28/12/1967). Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• Plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi). Er dient contact opgenomen te worden met Pidpa 
om aan te sluiten bij het gemeentelijk samenwerkingsproject om de plaatsing van een individuele 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (iba) bij particuliere woningen aan te vragen, tel 03 216 88 64.   
 Er dient stroomafwaarts van de iba een controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk 
te maken, bij voorkeur ter hoogte van rooilijn. 
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• Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water afkomstig van de parking of bedrijfsverharding mag slechts geloosd worden na aangepaste 
voorbehandeling. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Een groenscherm zoals aangeduid op het landschapsintegratieplan dient aangeplant te worden het 
eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde 
werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te 
worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik 
dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant 
zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen 
de geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager 
aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend 
op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt 
uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
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- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
Opgelet 
“Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen. 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd.” 

19. OMV2019/368 - Omgevingsvergunning - Kerkhovenakker laan A 28, 30, 32, 34 en 36 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het wijzigen van het terreinprofiel en 
bouwen van 5 aaneengesloten eengezinswoningen en 5 bijgebouwen in Kerkhovenakker laan A 28, 30, 32, 
34 en 36 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 827 B, (afd. 3) sectie D 827 A, (afd. 3) sectie D 827 C, 
(afd. 3) sectie D 827 D en (afd. 3) sectie D 827 E, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: //WATERTOETS: 
vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
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-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een 
septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l per woning voorzien van 
nuttig hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van de bijgebouwen dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een bovengrondse infiltratiezone per woning 
met een minimale wandoppervlakte van 2,58 m2 en inhoud van 1615 liter, totale infiltratiecapaciteit van 
8.072,25 liter en infiltratieoppervlakte van 12,91 m2. Deze installatie maakt het insijpelen van het 
opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. Geen grondophoging of grondaanvoer 
toegestaan in project volledig gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied":  
Naleving richtlijnen terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen':  
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast vb gracht tussen het project en de buren. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen kan 
in combinatie met afgraving dieper op het perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de 
bouwzones. Geen grondaanvoer toegestaan. Eventueel overstroombare kruipkelder te voorzien ter 
compensatie van de ruimte voor water. 
     Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
-het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn - er mag geen 
ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume. Indien het perceel deels word 
opgehoogd moet de ingenomen ruimte voor water gecompenseerd worden : De binnenpas van de woning 
voorzien hoger dan het gekend overstromingspeil of 20 cm boven de straatpas is aanvaarbaar, maar het 
terreinprofiel dient zoveel mogelijk behouden te blijven zoals het is. Enkel beperkte nivelleringen zijn 
toegestaan. De tuinen of gedeelte van de tuinen dienen te worden aangelegd als kuip die zich kan vullen 
met water bij calamiteiten, langdurige of hevige regenval. 
-er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd behoudens overstroombare (kruip)kelders 
-er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
-de infiltratievoorziening wordt bovengronds en boven het grondwaterniveau aangelegd  
-er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
-de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater d.m.v. waterdichte en 
verankerde deksels 
-ondergrondse bouwwerken (indien technisch noodzakelijk en waterveilig):  
° Geen kunstmatige afvoer van grondwater: de ondergrondse bouwlaag moet volledig worden uitgevoerd als 
waterdichte kuip zonder kunstmatig drainagesysteem. Er mag geen noodpompputje aanwezig zijn die het 
permanent wegpompen van grondwater kan veroorzaken. 
° Enkel waterdicht putje in het laagste punt van de ruimte met dompelpomp tegen mogelijk instromend 
overstromingswater is toegelaten. 
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-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een 
droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug 
in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- De verhardingen in de voortuinstrook dienen beperkt te worden tot de strikt noodzakelijke verhardingen: de 
grasdals dienen weggelaten te worden (onverharde zone met groenaanplantingen) 
- Alle eventueel vrijblijvende geveldelen dienen kwalitatief afgewerkt te worden met duurzaam en esthetisch 
verantwoord gevelmateriaal, bv. gevelsteen, leien, hout, bepleistering, ...  zodat er geen onafgewerkte 
situaties in het straatbeeld verschijnen. 
- Bij een ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet 
aan de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde 
generatie dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp 
geluidssignaal, dat niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum 
gegarandeerde levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme 
door BELAC of door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van 
de "European co-operation for Accreditation –EA” 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 
OPGELET: Ingebruikname van de vergunning in kader van tijdelijke maatregelen Corona: 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning. Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. => dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
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3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

20. OMV2019/387 - Omgevingsvergunning - Esdoornlaan 9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het verbouwen van een woning te 
Esdoornlaan 9, 2960 Brecht, kadasternummer 11042 A 001 y46, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
-Rioleringsaansluiting: Voor bestaande gebouwen in gerioleerd gebied is er een aansluitverplichting: 
Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds 
aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het 
betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering als dat nog niet zou zijn 
uitgevoerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden het de afkoppelingsplicht van hemelwater op de 
reguliere afvalwaterafvoer. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
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noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

21. OMV2019/391 - Omgevingsvergunning - Hensel laan C 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het plaatsen van een dakuitbouw te 
Hensel laan C 2, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 367 D2 aan SPEARPOINT BVBA gevestigd 
te Heerbaan 8/c, 2310 Rijkevorsel mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
-Rioleringsaansluiting: Voor bestaande gebouwen in gerioleerd gebied is er een aansluitverplichting: 
Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds 
aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het 
betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering als dat nog niet zou zijn 
uitgevoerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden het de afkoppelingsplicht van hemelwater op de 
reguliere afvalwaterafvoer. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
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- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

22. OMV2020/24 - Omgevingsvergunning - Stijn Streuvelslaan 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een tuinberging met 
overdekt terras in Stijn Streuvelslaan 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 27 G3 en (afd. 4) sectie 
D 27 A3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Het overdekt terras dient in overeenstemming met de regelgeving rond lichten en zichten te worden 
aangelegd.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• vrijstelling recuperatiesysteem met een hemelwaterput 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,8 m2 en inhoud van 1.125 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
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-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.  
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen."  
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Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

23. OMV2019/405 - Omgevingsvergunning - Kooldriespark ZN - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor Het bouwen van een recreatiewoning 
in Kooldriespark ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie H 329 S4 en (afd. 2) sectie H 329. 
 
Opgelet 
“Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen. 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd.” 

24. OMV2019/259 - Omgevingsvergunning - Kerklei 35-39 - Standpunt beroep Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het 
vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 

omgevingsmeldingen 

25. OMV2020/93 - Omgevingsmelding - H. Van Bukentoplaan 12 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling die noodzakelijk is voor bouwen van een zwemvijver inrichting gelegen te 2960 Brecht, H. Van 
Bukentoplaan12, kadasternummer (afd. 5) sectie B 108 B. 
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
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-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  

26. OMV2020/103 - Omgevingsmelding - Hendrik Consciencelaan 31 - Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het bouwen van 
een overdekt terras op een perceel gelegen te Hendrik Consciencelaan 31, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 142 S4.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

27. OMVV 2020/2 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Vaartlaan 59 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt opgestart na de einddatum voorzien in het besluit tot uitvoering 
van het nooddecreet. 

28. OMVV 2020/3 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - De Renlaan - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt opgestart na de einddatum voorzien in het besluit tot uitvoering 
van het nooddecreet. 

overdrachten 

29. OMV2020/79 - Melding van overdracht - Oudaenstraat 8 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van overdracht voor een 
rundveebedrijf, inrichting gelegen, Oudaenstraat 8 te 2960 Brecht, van een vergunning op naam van Van 
Dyck Steven CommV wonende/gevestigd te Oudaenstraat 8 te 2960 Brecht, op het kadastraal perceel (afd. 
3) sectie C 251K. 
Artikel 2  
De vergunningstermijn loopt tot 30 april 2027. 
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stedenbouwkundige attesten 

30. SA2019/17 - Stedenbouwkundig attest - Harmonielaan 2A - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor regularisatie constructies, mogelijkheden 
nieuwbouw, aanleg verhardingen in Harmonielaan 2A te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 F12 . 
Indien kan aangetoond worden dat de aanwezige constructies en woonfunctie als vergund geacht 
beschouwd kunnen worden, dan kunnen ze enkel in stand gehouden worden. 

31. SA2020/1 - Stedenbouwkundig attest - Oud Geleg 12 - Gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning in Oud 
Geleg 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 140 A6 , mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-       Enkel het gabariet bestaande uit 1 bouwlaag met erboven een hellend dak wordt toegelaten. De 
dakverdieping mag tot over de volledige bouwdiepte van 17m doorgetrokken worden. 
-       Er wordt geadviseerd om de as van de nok van het hellend dak evenwijdig met de straatas van het Oud 
Geleg te organiseren. Indien hiervoor niet gekozen wordt, dan dient het ontwerp van de woning zodanig 
vorm gegeven worden dat de privacy van de omwonenden niet in het gedrang komt. Dit dient uitvoerig 
gemotiveerd te worden in het aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning. 
-       De bouwzone wordt 33cm naar het westen verschoven zodat de bouwzone zich ook op 10m uit de 
tuinzone van het perceel Oud Geleg 14 bevindt. 
-       De bijgebouwen in de zone voor bijgebouwen achteraan het perceel mogen maximaal 3m hoog zijn. 
-       In de zone voor bijgebouwen mogen geen garages of carport opgericht worden. De bouwzone is 
voldoende groot om hierin een garage of carport te voorzien. 
-       Gezien de specifieke perceelsligging is bebouwing in de zijtuinstrook niet toegelaten. 
-       Complementaire functies in het hoofdgebouw zijn slechts mogelijk in zoverre zij geen negatieve impact 
hebben op de omgeving. Gezien de specifieke perceelsligging zullen eventuele complementaire functie 
slechts toegelaten kunnen worden, indien wordt aangetoond dat er geen negatieve impact is op de 
omgeving. 
-       Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
-       Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% 
van de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
-       Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het 
gebruik van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien 
naar een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
-       Opritten langer dan 20m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met 
waterdoorlatende verhardingen en een maximale breedte van 2,5m. 
-       Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte 

duurzame ontwikkeling 

32. Aanpassen openbare verlichting conform het masterplan: vervangen oude armaturen door 
LED-verlichting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor het vervangen van oude armaturen door 
LED-verlichting in de omgeving Dennenlaan/Baan op Sas 2 goed. 
Dit voor een totaalbedrag van  70 260,45 euro (btw excl.) 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius, de dienst duurzame ontwikkeling en de 
financieel directeur. 
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integrale veiligheid 

33. Integrale veiligheid – beachvolleybalwedstrijd en afterparty te Brecht, Tilburgbaan – Chiro 
Brecht op 28 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Chiro Brecht om een 
beachvolleybalwedstrijd met afterparty in te richten op zondag 28 juni 2020 te Brecht, Tilburgbaan.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-        continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-        zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-        meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-        meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-        manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-        het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-        het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-        kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-        inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-        de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Afwijking van het sluitingsuur wordt verleend tot 02.00 uur met een afbouwen vanaf 24.00 uur tot 85 dbA.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

34. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van maandag 6 april 2020 tot en met donderdag 9 april 2020 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, 
Kerklei thv huisnr. 11 – bovenbouw inspectieput op hoogte brengen - inname fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en vrijdag 16 april 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kapelstraat thv 
huisnr. 35A – ophalen putdeksel  – inname halve rijbaan 
 - De aanvrager om van maandag 30 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Wiplaan thv. huisnr. 5 – parkeerverbod voor het 
plaatsen van een container 
- De aanvrager om van 3 februari 2020 tot en met 29 mei 2020 (verlenging o.w.v. Corona) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa te Brecht, Felix Pacquéelaan (3 
weken in februari) en Stijn Streuvelslaan (3 weken in maart) – wegen- en rioleringswerken – afsluiten van de 
rijbaan  
- De aanvrager om op maandag 6 april 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Dorpsstraat 131 – afsluiten voetgangersstrook en fietspad voor plaatsen van chapewagen 

wonen 

35. Verzoek tot schrapping uit leegstandsregister - Welkomstraat 30 

Besluit 
Artikel 1 
De woning aan Welkomstraat 30 te Brecht wordt niet geschrapt uit het leegstandsregister. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst omgeving en de 
financiële dienst. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

36. Besluit burgemeester d.d. 31 maart 2020 

Besluit 
Artikel 1  
De burgemeester beslist om de raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad digitaal te houden 
omwille van de Coronacrisis. Dit zal aanhouden zo lang de federale fase afgekondigd blijft in het kader van 
de crisis COVID19. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de gemeenteraadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal 
deel te nemen. Zij kunnen fysiek deelnemen mits zij de nodige aandacht schenken aan de afstandsregels. 
Het publiek kan deelnemen in de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. 
Artikel 2 
Dit besluit zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de RVMW-raad en de gemeenteraad. 
Artikel  
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden. 

37. Dagorde gemeenteraad d.d. 9 april 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 9 april 
2020. 

ICT 

38. Aankoop laptops voor thuiswerk in functie van Coronavirus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de bestelling van 26 maart 2020 voor de aankoop 
van 5 laptops met support bij Central Point voor een bedrag van 6134,7 euro (incl. btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

personeel 

39. Kennisname van besluiten algemeen directeur - maart 2020 

40. Aanstelling van contractuele consulent aankoop (B1-3)  

41. Aanleg werfreserve voor consulent aankoop (B1-3) 

42. Aanstelling van contractuele arbeider-gebouwen (E1-3)  

43. Tijdelijke aanstelling administratieve medewerker dienst Vrije Tijd 

44. Bijkomende HT aanstelling administratieve medewerker - dienst Vrije tijd (C1-3) 

45. Samenstelling beroepscommissie 
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FINANCIËN 

46. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor 
een bedrag van 106 764,38 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

47. Tijdelijke vrijstelling van betaling voor concessieovereenkomsten ten gevolge van COVID-19 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de concessionarissen van sporthal De Ring en OC 't 
Centrum vrij van betaling van de concessievergoedingen bepaald in de respectieve overeenkomsten ten 
gevolge van COVID-19, voor de maanden april tot en met de maand waarin de opening opnieuw mogelijk is. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de concessionarissen, de dienst vrije tijd en de financiële dienst. 

48. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2019 - MN 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van MN wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

49. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2019 - LS 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van LS wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

50. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2019 - KB 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van KB wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

51. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2019 - CVB 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van CVB wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

52. Bezwaarschrift tegen leegstandsheffing - Hoogstraatsebaan 66 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch 
ongegrond. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen komt niet terug op de invordering van de leegstandsbelasting, 
kohier met artikelnummer 715920000964.  
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Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

53. Bezwaarschrift tegen leegstandsheffing - Rommersheide E7 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch 
ongegrond. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen komt niet terug op de invordering van de leegstandsbelasting, 
kohier met artikelnummer 715920001873.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

54. Bezwaarschrift tegen leegstandsheffing - Welkomstraat 30 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch 
ongegrond. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen komt niet terug op de invordering van de leegstandsbelasting, 
kohier met artikelnummer 715920001671.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

55. Bezwaarschrift tegen heffing ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid woning - 
Schotensteenweg 157 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk, doch 
ongegrond.  
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de ongeschikte of onbewoonbare woning met 
adres Schotensteenweg 157 te Brecht (kohierartikel 715940000243) 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de zakelijk gerechtigde en de financieel directeur van de 
gemeente Brecht. 

56. Bezwaarschrift tegen belasting ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid - Veldstraat 53 bus 4 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen komt terug op de invordering van de heffing ongeschikt- en/of 
onbewoonbaarheid, kohier met artikelnummer 715940000445.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan de zakelijk gerechtigde en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 
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MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

57. Concessie begraafplaatsen  F.EAM - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

58. Vrijwilligersfeest 6 maart 2020 - Catering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de Palethoeve de catering (eten) voor het 
vrijwilligersfeest verzorgt voor een totaalbedrag van € 3.766,56.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

cultuur 

59. Onderhoudscontract tribune GC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bovenstaande onderhoudscontract voor de tribune in 
het GC goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst en de financiële dienst. 

WELZIJN 

60. Verslag GROS - 9 maart 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de GROS van 9 maart 
2020.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


